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एक ददलव डवेलड तुक्केने अनेक रोकाांच्मा शयलरेल्मा लस्तू 

ळोधनू  काढल्मा. माभऱेु वगळ्मा ळजेाऱ्माभध्मे डवेलड 

प्रसवद्ध झारा. रोकाांना लाटते की डवेलड तमाांच्मा शयलरेल्मा 

लस्तू ळोधनू काढू ळकतो. घयी आल्मालय डवेलडने आऩल्मा 

आईरा आऩल्मा ऩयाक्रभाफद्दर वाांगतो. ऩण ळलेट खूऩ 

भजेदाय आशे.  शी गोष्ट लाचनू तुमशाांरा खूऩ-खूऩ शव ू

मेईर. 



तो भुरगा काशीशी 
ळोधून काढू ळकतो 



डवेलड, सभस्टय फ्रें क्क्रन च्मा झाडाच्मा 
पाांदीलय झुरत शोता.   



सभस्टय फ्रें क्क्रनी आऩल्मा टकरालय शात यगडरा.  
“भाझी टोऩी कुठे गेरी भाशीत नाशी,” ते मशणारे. 

   

जेव्शा डवेलड पाांदीलय जोयात झोका घेत शोता, 
तेव्शा ती पाांदी तुटरी. भग डवेलड पाांदीवदशत 

जसभनीलय ऩडरा.  
  



 तमानांतय एक लस्तू डवेलडच्मा भाांडीलय ऩडरी.  

“शी आऩरी टोऩी आशे का, सभस्टय फ्रें क्क्रन?"  

डवेलड ने वलचायरां. 

“शो!" सभस्टय फ्रें क्क्रन मशणारे.  
“ती झाडात अडकरी अवेर. तू ककती 
शुळाय आशे  डवेलड, तू भाझी शयलरेरी 

टोऩी ळोधनू काढरी.” 
 



 तेव्शाच आऩल्मा वामकरीलरून सरांडा ततथनू जात 
शोती. “तुमशी मशटरां की डवेलड शयलरेरी लस्तू 
ळोधण्मात खऩू शुळाय आशे?” सरांडाने सभस्टय 

फ्रें क्क्रनरा वलचायरां. “शो, तो खयांच स्भाटट आशे.” 
सभस्टय फ्रें क्क्रन मशणारे. “आतताच तमाने भाझी 

शयलरेरी टोऩी ळोधनू ददरी.” 
 

“तू भाझ्मा फयोफय घयी चर,” सरांडा 
डवेलडरा मशणारी. “कुऩा भाांजय ळोधनू 

काढण्माव भरा भदत कय.” 



डवेलड, सरांडा च्मा घयी गेरा.  
सरांडाच ेघय सभस्टय फ्रें क्क्रन च्मा घयाजलऱ शोते. 

 

डवेलड, सरांडाच्मा घयात सळयणाय तेलढ्मात तो 
एका दगडालरून ऩाम घवरून ऩडरा आणण 

धऩकन तोंडालय ऩडरा. 
 



गलतालय ऩडल्मानांतय ओट्माच्मा  
खारी तमारा काशी गोष्टी ददवल्मा.  

डवेलडने उबां याशून  सरांडारां मशटरां,  

“जय तू ओट्माच्मा खारी ऩादशरां तय 
तुरा तुझां भाांजय आणण ततच्मा फयोफय  

ततची वऩल्रां ददवतीर.” 



 भग सरांडाने ऩण खारी लाकून फतघतरां. 
ततनां ओट्माच्मा खारी फतघतरां. आणण 

ऩटकन उडी भारून उबी यादशरी. 

"सभस्टय फ्रें क्क्रनी फयोफयच वाांगगतरां,” ती मशणारी.  

“तू खऩू शुळाय आशेव, डवेलड,  
तू कोणतीशी लस्तू ळोधनू काढू ळकतो!” 



तेव्शाच सभवेज़ वाांचज़ेनी आऩल्मा  
स्लमांऩाकघयाच्मा णखडकीतून डोकालून ऩादशरां. 

"सरांडा,  तू मशणारीव की  डवेलड काशीशी ळोधनू काढू 
ळकतो?” सभवेज़ वाांचज़ेनी वलचायरां. “तो भाझा 

भवाल्माचा डफा ळोध ूळकतो?”  



डवेलड, सरांडाच्मा अांगणातून    

सभवेज़ वाांचज़ेच्मा स्लमांऩाक घयात गेरा.  

सभवेज़ वाांचज़े कऩाटात काशी ळोधत शोती.  

“भाशीत नाशी भाझा भवाल्माचा डफा कुठे शयलरा,”  

ततने डवेलडरा वलचायरां..  
"कृऩमा भरा डफा ळोधामरा भदत कय.” 



डवेलडरा टेफरलय लयणाचां एक भोठां  ऩातेरां ठेलरेरां 
ददवरां. ते गयभ आणण भवारेदाय ददवत शोतां.  

लयणाचा भस्त वुगांध वुटरा शोता. 

डवेलडने लयणात आऩरां फोट फुडलरां आणण 
भग ते तमानां चाटरां. सभवेज़ वाांचज़े,  

डवेलड कड ेफघत शोती.  



लयणाची चल घेतल्मालय डवेलडने आऩरां तोंड लाकडां 
केरां. तमान ेजीब फाशेय काढरी, ती थांड कयण्माचा 

प्रमतन केरा. 

ळलेटी डवेलडने एक दीघट श्लाव घेतरा आणण मशटरां,  

"सभवेज़ वाांचज़े,  भरा भाशीत आशे तुभचा भवाल्माचा 
डफा कुठे आशे ते?” 



“भरा लाटतां आऩरा भवाल्माचा डफा चकूुन मा 
ऩातेल्मात ऩडरा आशे.” 

सभवेज़ वाांचज़ेने भग राांफ चभचा घेलून तो ऩातेल्मात 
घातरा आणण भवाल्माचा डफा फाशेय काढरा.  



"सरांडाने फयोफय मशटरां शोतां,  डवेलड,“  

ती मशणारी.  
“तू खयांच शुळाय आशे. तू काशीशी ळोध ूळकतो.” 

 

भग सभवेज़ वाांचज़ेने पोन केरा. 
"सभस्टय एडमव!" ती पोनलय ओयडरी.    

“भी आतता, डवेलडरा तुभच्मा घयी ऩाठलते. 
तो काशीशी ळोध ूळकतो. तो नक्कीच तुभचा 

शयलरेरा दात ळोध ूकाढू ळकतो.” 



भग रॉन ओराांडून डवेलड  

सभस्टय एडमवच्मा घयी गेरा.  
सभस्टय एडमवने भोठ्मा भुक्श्कसरन ेडवेलडरा 
वाांगगतरे की, तमाांच ेनकरी दाट कुठेतयी 

शयलरे आशे.  



मानांतय डवेलड एका खचुीलय फवरा. दाट कुठे 
शयलू ळकतात? तो तमाांच्मावलऴमी खोरात 

जालून वलचाय करू रागरा..  
भग  डवेलडने उडी भायरी आणण तो ओयडरा,  

 "फाऩये!" 



सभस्टय एडमवच ेनकरी दात तमाच 
खचुीलय ठेलरेरे शोत.े 

"डवेलड!" सभस्टय एडमवने आऩरे  

दात रालल्मा नांतय मशटरां, 
"सभवेज़ वाांचज़ेने अगदी फयोफय मशटरां शोतां, 
तू खयांच चतुय आशेव, तू कोणतीशी लस्तू ळोध ू

ळकतो.”  



“अवा कोण आशे जो कोणतीशी लस्तू ळोध ू
ळकतो?” 

टॉभीन ेदयलाज्मातून आत मेत वलचायरां.  
“भी कोणतीशी शयलरेरी गोष्ट ळोध ूळकतो,” 

 डवेलड मशटरां. 



“भग तू भाझ्मा फयोफय घयी मेळीर?” 
टॉभीने डवेलडरा वलचायरां.  

“आईने भरा छोट्मा बालाकड ेरष ठेलामरा 
वाांगगतरां शोतां. ऩण आता भाझा छोटा बाऊच  

वाऩडत नाशीमे.” 

  डवेलड, टॉभीच्मा घयात जवा घुवरा तवां 
तमाांनां वलचायरां, “त ूतुझ्मा बालारा  

कुठे-कुठे ळोधरां?” 



“वगऱीकड,े" टॉभी मशणारा.  

“घयात आणण फाशेय वुद्धा.” 



तमानांतय डवेलड वोफ्मालय जोयात फवरा,  

तेव्शा तमातून आलाज आरा.   
“भी वोफ्मालय फवून वलचाय कयतो, की तुझा रशान बाऊ 

ळलेटी कुठां  गेरा अव ूळकेर?” डवेलड मशणारा. 



तमानांतय डवेलड उबा यादशरा आणण तमाने टॉभीरा 
मशटरां, “जय वोफ्माच्च्मा खारी ऩादशरां तय ततथां 

तुरा तुझा छोटा बाऊ रऩरेरा ददवेर.”  
 

डवेलडरा वोफ्माच्मा खारून एक वलगचत्र 
आलाज आरा.  



"सभस्टय एडमवने खयांच फयोफय मशटरां शोतां डवेलड!“ 

 टॉभी मशणारा. “तू खयांच खऩू वषभ आशे, तू कोणतीशी 
लस्तू ळोध ूळकतो.” 

तमानांतय टॉभी वोफ्माच्मा खारी गेरा आणण तमाने 
तमाच्मा छोट्मा बालारा खेचनू फाशेय काढरां.  



तेव्शाच टॉभीच ेलडीर सभस्टय ग्रीनरी 
घाईने घयात घुवरे. ते जोय-जोयात 
आऩरी ब्रीपकेव शरलत शोते. 

 

“काम भी शे ऐकरां का की डवेलड  कोणतीशी लस्तू ळोधनू 
काढू ळकतो? ”तमाांनी मशटरां. “तू भाझां बाऴण ळोध ू
ळकतो काम? भाझां बाऴण ब्रीपकेव भध्मे नाशी.” 



सभस्टय ग्रीनरी माांनी आऩरी ब्रीपकेव  

एलढ्मा जोयात शरलरी की  
डवेलडचा ऩुस्तकाांच्मा भाांडणीरा धक्का रागरा.   

धक्का रागल्माने ऩुस्तकाची भाांडणी शररी 
आणण तमातून एक ऩुस्तक खारी ऩडरां. 



डवेलडने ऩडणाऱ्मा ऩुस्तकारा ऩकडण्माचा प्रमतन 
केरा,ऩण ऩुस्तकाच्मा जागी तमाच्मा शातात काशी 

ऩानां रागरी.  

“शे भाझां बाऴण आशे!” सभस्टय ग्रीनरी ओयडरे.  

“भी भाझां बाऴण डडक्ळनयी भध्मे ठेलरां आणण 
वलवरून गेरो शोतो. तू खऩू शुळाय आशे  

की काशीशी ळोध ू ळकतो.” 
 

  

 



डवेलड, टॉभीच्मा घयातून तनघारा.  
तमाने सभस्टय ग्रीनरीरा तमाांच्मा कायकड ेघाईनां 

जाताांना ऩादशरां.   



तमानांतय डवेलड ऩऱत-ऩऱत घयी गेरा.  
“आई!"  तो ओयडरा. 

“आई भरा तुझ्माळी फोरामचां आशे.” 

“त ूभरा काशी वाांगामच्मा आधी,” डवेलडची आई 
मशणारी, “तू तुझ्मा चऩरा जागेलय ठेल.” 



“कोणत ेफूट?” डवेलडन ेवलचायरां.  
“जे तुझ्मा नाकावभोय ऩडरेरे आशेत,” आई मशणारी.  

“तेच जे त ूशयलरे शोत.े” 



भग आईने डवेलडरा एक कागद ददरा,  

“शा तुझ्मा शोभलकट , जो तुरा वकाऱऩावून 
वाऩडत नव्शता.”  

“आणण शा तुझा पुटफॉर, जो तू फैचने शोलून 
ळोधत शोता. तो तू जेलणाच्मा टेफरालय 

ठेलून वलवरून गेरा शोता. 



"अच्छा, आता वाांग,“ आईनां वलचायरां, 
“तू भरा काम वाांगणाय शोता?” 

डवेलडने आईरा आनांदानां वाांगू रागरा,  

“भरा तुरा वाांगालां लाटतां की ळजेायच ेरोक 
वभजतात की, भी खऩू शुळाय आशे, आणण 

कोणतीशी गोष्ट ळोध ूळकतो.” 



तमानांतय आई खऩू लेऱ शवत यादशरी. 
डवेलडरा वभजरां नाशी की आई का 

शवत आशे त.े 

समाप्त  


